
Навчальна дисципліна: ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Статус: нормативний 
Курс: 4 
Семестр: 8 
Кількість залікових кредитів ECTS – 1,5 
 
Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни – «Безпека 
життєдіяльності», «Вступ до фаху». 
 

Опис дисципліни 
Мета: надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення 

ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального 
управління охороною праці на підприємствах (об'єктах господарської, 
економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів 
відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення 
необхідності обов'язкового виконання в повному обсязі всіх заходів 
гарантування безпеки праці на робочих місцях. 

Завдання:  набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) 
ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов'язковим 
урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, 
здоров'я та працездатності працівників у різних сферах професійної 
діяльності. 

Предмет: система збереження життя і здоров'я людини у процесі 
трудової діяльності 

Змістовні модулі: 
Модуль 1. Правові та організаційні питання з охорони праці 
Модуль 2. Гігієна праці, техніка безпеки 
 

Форми та методи навчання: лекції, ситуації, розрахунково-аналітичні 
завдання, реферати, тестування. 
 
Форми організації контролю знань, система оцінювання:  
іспит – 8 семестр.                                                                                                                                                                                 
Іспит: 60% – модульний контроль, 

            40 % – підсумковий контроль: екзаменаційна робота в письмовій 
формі (3 ак. години) 

Оцінювання відбувається за чотирьохбальною шкалою та шкалою ЕСTS. 
Критерії оцінки знань наведені в робочій програмі 
 

Навчально-методичне забезпечення: НМКД – робоча програма, 
тексти лекцій, плани практичних занять, пакет розрахунково-аналітичних 
завдань, тести, ситуації. В наявності електронний варіант. 

 
Мова викладання: українська, російська. 
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